
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 25 травня 2022 року 

Час: 10.00 год. – 10.45 год. 

Місце проведення: вул. Бульварна, буд. 6, м. Корюківка, приміщення 

Корюківської міської ради 

 

Засідання виконавчого комітету веде міський голова Ахмедов Ратан 

Ратанович. 

Рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

15.12.2020 року № 14-2/VIІІ «Про затвердження персонального складу 

виконавчого комітету міської ради» (зі змінами) було затверджено 

персональний склад виконавчого комітету у кількості 33 особи. 

На засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради                           

25 травня 2022 року з’явилися 25 членів (список додається). 

Запрошені:  

Начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Бабич Вікторія Сергіївна. 

Начальник Відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради – головний архітектор Лихотинська 

Лілія Анатоліївна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про помісячний розпис субвенції. (134) 

2. Про внесення змін до міської Програми розвитку, фінансової підтримки 

та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2020-2022 роки. (135) 

3. Про внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)». (136) 

4. Про звіт про виконання бюджету Корюківської міської територіальної 

громади за І квартал 2022 року. (137) 

5. Про включення до Поіменного списку осіб, яким дозволено обробляти 

інформацію на типовому робочому місці Користувача ІТС ЄДР. (138) 

6. Про надання дозволу на обробку інформації на типовому робочому місці 

Користувача ІТС ЄДР. (139) 

7. Про встановлення опіки над дитиною-сиротою та призначення опікуна. 

(140) 

8. Про встановлення опіки над дитиною, позбавленою батьківського 

піклування, та призначення опікуна. (141) 

9. Про впорядкування адресного господарства. (142) 

10. Про погодження калькуляції вартості послуг ТОВ «Будівельник». (143) 



11. Про затвердження калькуляції вартості послуги КП «Благоустрій». 

(144) 

12. Про внесення змін до положення та порядку надання разової адресної 

допомоги. (145) 

13. Про надання разової матеріальної допомоги. (146) 

14. Про надання допомоги на поховання. (147) 

15. Про преміювання. (148) 

16. Про затвердження акту. (149) 

17. Про знесення зелених насаджень. (150) 

18. Про передачу гуманітарної допомоги. (151) 

19. Про оплату ритуальних послуг. (152) 

20. Про зупинення дії окремих пунктів положення та порядку надання 

разової адресної допомоги. (153) 

21. Про внесення змін до Програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей – 

мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 роки. (154) 

22. Про передачу продуктів харчування. (155) 

23. Про встановлення особливого режиму роботи дошкільних закладів 

Корюківської міської ради. (156) 

24. Про затвердження штатних розписів. (157) 

25. Про погодження примусового відчуження майна. (158) 
 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до 

розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 

12.05.2022 року № 175 «Про скорочення обсягів міжбюджетних трансфертів», 

враховуючи лист Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної 

адміністрації від 16.05.2022 року № 07-20/39 «Про зміни до помісячного 

розпису та помісячний розпис зі змінами субвенції», даним рішенням 

пропонується затвердити зміни до помісячного розпису субвенції з місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в розрізі 

розпорядників, та затвердити помісячний розпису (зі змінами) субвенції з 

місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 

розрізі розпорядників. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 134 «Про помісячний розпис субвенції» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 



пропонується внести зміни та доповнення до Програми розвитку, фінансової 

підтримки та поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 

року № 5-31/VI в частині збільшення фінансування КП «Корюківкаводоканал». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 135 «Про внесення змін до міської Програми 

розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутних фондів комунальних 

підприємств Корюківської міської ради на 2020-2022 роки» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується внести зміни до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000», а саме: пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: «1. 

Визначити на 2022 рік: - доходи міського бюджету у сумі 248 035 910,00 

гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 

238 023 010,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету 10 

012 900,00 гривень згідно з додатком 1 цього рішення; - видатки міського 

бюджету у сумі 263 614 692,04 гривень, в тому числі видатки загального фонду 

міського бюджету 236 713 953,64 гривень та видатки спеціального фонду 

міського бюджету 26 900 738,40 гривень; - повернення кредитів до 

спеціального фонду міського бюджету в сумі 40 400,00 гривень; - надання 

кредитів з міського бюджету у сумі 220 400,00 гривень у тому числі надання 

кредитів із загального фонду міського бюджету – 180 000,00 гривень та надання 

кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 40 400,00 гривень; - 

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 15 763 878,40  гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; - дефіцит за спеціальним фондом 

міського бюджету у сумі 15 763 878,40 гривень згідно з додатком 2 до цього 

рішення; - оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 

10 000 гривень, що становить 0,004 відсотка видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом. 5. Затвердити розподіл витрат 

міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 

62 653 208,40 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 136 «Про внесення змін до рішення десятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-

10/VIII «Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25507000000)»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що за підсумками І кварталу 

2022 року до загального фонду бюджету Корюківської міської територіальної 

громади надійшло власних доходів (без урахування трансфертів) 38549,60 

тис. грн, що складає 93,1% до призначень звітного періоду. В порівнянні з 

аналогічним періодом 2021 року доходи міського бюджету зменшились на 

767,1 тис. грн (98,0%).  

В розрізі видів надходжень виконання відбулось лише по рентній платі 

(+707,0 тис. грн, або 132,0%), єдиному податку (+150,7 тис. грн, 103,9%), 

неподатковим надходженням (+126,8 тис. грн, 134,8%). 

По податку на доходи фізичних осіб недоотримано до плану 2571,3 тис. 

грн (90,9%). Невиконання обумовлене призупиненням або частковим 

припиненням роботи підприємств, організацій через бойові дії на території 

області, відсутності логістики. 

Акцизного податку (з підакцизних товарів і пального) надійшло 1661,3 тис. 

грн та становить 79,9% (-418,7 тис. грн) призначень звітного періоду.  

По результатам І кварталу 2022 року місцеві податки і збори виконані на 

92,0% призначень звітного періоду, надійшло 7946,1 тис. грн недоотримано 

688,8 тис. грн. Знову ж таки, причиною невиконання планових призначень є 

запроваджений воєнний стан на території України, і як наслідок, внесені зміни 

до Податкового кодексу України щодо термінів сплати податків і зборів. 

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 1,1 млн. грн. 

- Екологічний податок – 45,4 тис. грн; 

- Власні надходження – 1045,6 тис. грн. 

Видатки міського бюджету по загальному фонду за звітний період склали  

44,9 млн. грн. 

На освіту спрямовано – 28,4 млн. грн (власні – 15,3 млн. грн, освітня 

субвенція – 13,1 млн. грн). 

На охорону здоров’я – 572,4 тис. грн (ЦРЛ 428,4 тис. грн, ЦПМСД 144,0 

тис. грн). 

На держане управління – 5,8 млн. грн. 

На соціальний захист – 3254,6 тис. грн. (ЦНСП 2951,0 тис. грн, КУБ 149,4 

тис. грн, рада ветеранів 59,5 тис. грн, надання соцпослуг - 42,9 тис. грн, м/д 31,5 

тис. грн та на пільгові чорнобильські медикаменти 20,7 тис. грн (інша субвенція 

з обласного бюджету). 

На заклади та заходи по культурі – 2328,7 тис. грн; 

На фізичну культуру та спорт – 514,9 тис. грн. 

На підтримку комунальних підприємств – 2202,0 тис. грн; (Благоустрій 

1539,8 тис. грн, Убідьське – 592,5 тис. грн, ЖЕК - 69,7 тис. грн). 

На благоустрій території – 486,3 тис. грн. 

На відшкодування різниці в тарифі по теплопостачанню – 948,6 тис. грн. 

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій – 187,3 тис. 

грн. (придбано пальне 5050 л.). 



Із загальної суми фінансування на заробітну плату спрямовано 37,3 млн. 

грн, на енергоносії - 5,0 млн. грн. На захищені статті видатків спрямовано 42,5 

млн. грн, або 94,7 % всіх видатків. 

По спеціальному фонду видатки склали 1312,6 тис. грн, в тому числі по 

власним надходженням бюджетних установ 985,8 тис. грн, по бюджету 

розвитку 326,8 тис. грн за рахунок залишків субвенцій. 

Офіційних трансфертів до бюджету надійшло 14,3 млн. грн, а саме: 

- освітня субвенція – 14258,7 тис. грн; 

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами – 20,8 тис. грн, 

- з обласного бюджету інша субвенція на пільгове обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 28,1 тис. грн 

медикаментами.  

З міського бюджету надана інша субвенція обласному бюджету в сумі 

165,0 тис. грн (енергоносії Центру переливання крові) та районному бюджету в 

сумі 5,0 тис. грн (виконання рішень суду). 

Таким чином даним рішенням пропонується: затвердити звіт про 

виконання міського бюджету за І квартал 2022 року: - по доходах в сумі 53955,9 

тис. грн, в тому числі по загальному фонду 52857,2 тис. грн, по спеціальному – 

1098,7 тис. грн; - по видатках в сумі 46235,3 тис. грн, в тому числі по 

загальному фонду 44922,7 тис. грн, по спеціальному – 1312,6 тис. грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 137 «Про звіт про виконання бюджету Корюківської 

міської територіальної громади за І квартал 2022 року» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала 

присутніх про те, що для забезпечення використання доступу до функцій, що 

реалізуються Центром обробки даних інформаційно-телекомунікаційної 

системи Єдиного державного реєстру транспортних засобів на типовому 

робочому місці користувача інформаційно-телекомунікаційної системи 

Єдиного державного реєстру (далі - Користувач ІТС ЄДР) № 101460101, що 

розташований за адресою: вул. Вокзальна м. Корюківка в приміщенні № 9, 

вищий ступінь обмеження доступу до інформації «конфіденційна інформація», 

даним рішенням пропонується включити до Поіменного списку осіб, яким 

дозволено обробляти інформацію на типовому робочому місці Користувача ІТС 

ЄДР адміністратора відділу надання адміністративних послуг виконавчого 

апарату міської ради Михліну Юлію Василівну. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 138 «Про включення до Поіменного списку осіб, яким 

дозволено обробляти інформацію на типовому робочому місці Користувача 

ІТС ЄДР» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала 

присутніх про те, що для забезпечення виконання функцій посадовими особами 

згідно з встановленими повноваженнями на типовому робочому місці 

Користувача ІТС ЄДР, даним рішенням пропонується надати дозвіл на обробку 

інформації на типовому робочому місці Користувача ІТС ЄДР № 101460101 

посадовій особі відповідно до Поіменного списку осіб, яким дозволено 

обробляти інформацію на робочому місці Користувача ІТС ЄДР, визначеного 

рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 25.05.2022 року 

№ 138 «Про включення до поіменного списку осіб, яким дозволено обробляти 

інформацію на типовому робочому місці Користувача ІТС ЄДР». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 139 «Про надання дозволу на обробку інформації на 

типовому робочому місці Користувача ІТС ЄДР» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

Одерій О.А., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до законів 

України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», Цивільного та Сімейного кодексів України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки 

та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», рішення виконавчого 

комітету міської ради від 10.05.2022 року № 125 «Про встановлення статусу 

дитини-сироти», висновку Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

від 16.05.2022 року № 01-10/91, заяви жителя Корюківської міської 

територіальної громади Корюківського району Чернігівської області, з метою 

соціального захисту дитини, даним рішенням пропонується встановити опіку 

над малолітньою дитиною-сиротою та призначити їй опікуна. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 140 «Про встановлення опіки над дитиною-сиротою 

та призначення опікуна» приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

Одерій О.А., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до законів 

України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», Цивільного та Сімейного кодексів України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки 

та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», рішення виконавчого 

комітету Чернігівської міської ради від 19.05.2022 року № 131 «Про надання 

(втрату) статусу, влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування», висновку Служби у справах дітей Корюківської міської ради від 

19.05.2022 року № 01-10/93, заяви жительки Корюківської міської 



територіальної громади, але зареєстрована в м. Чернігів, з метою соціального 

захисту дитини, даним рішенням пропонується встановити опіку над 

малолітньою дитиною, позбавленою батьківського піклування та призначити їй 

опікуна. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 141 «Про встановлення опіки над дитиною, 

позбавленою батьківського піклування, та призначення опікуна» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головний архітектор 

Лихотинська Л.А., яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши 

звернення жительки м. Корюківка Шамари Марії Михайлівни та додані до 

нього документи, у зв’язку з наявністю невідповідності нумерації адреси 

об’єкту нерухомого майна його фактичному розташуванню на території міста 

Корюківка та з метою упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна, 

відповідно до Порядку присвоєння, зміни та коригування адрес об’єктам 

нерухомого майна на території Корюківської міської територіальної громади, 

що затверджений рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 09.11.2021 року № 48-9/VIII, Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 07.07.2021 року № 690, ст. 26 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», даним рішенням пропонується змінити 

адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку садибного типу з 

господарськими будівлями та спорудами (попередня адреса - Україна, 

Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Мирна, 

№16), спадкоємицею після померлої власниці якого відповідно до договору 

купівлі-продажу від 26.03.1982 року - Дуденко Олександри Василівни є 

Шамара Марія Михайлівна, присвоївши адресу: Україна, Чернігівська область, 

Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Мирна, будинок 20. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 142 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков О.М., який проінформував присутніх про те, що 

розглянувши клопотання ТОВ «Будівельник» від 23.05.2022 року № 20 щодо 

погодження вартості послуг з експлуатації техніки, що надаються 

підприємством, даним рішенням пропонується погодити з 01 червня 2022 року 

калькуляцію вартості експлуатації однієї години техніки Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Будівельник» для надання послуг Корюківській 

міській раді та рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

21.04.2022 року № 99 «Про погодження калькуляції вартості послуг ТОВ 



«Будівельник»» вважати таким, що втратило чинність з 01.06.2022 року. Зміна 

вартості надання послуг спричинення значним зростанням цін на паливно-

мастильні матеріали. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 143 «Про погодження калькуляції вартості послуг 

ТОВ «Будівельник»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков О.М., який проінформував присутніх про те, що 

розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 18.05.2022 року № 78 щодо 

затвердження калькуляції вартості 1 години надання послуг, даним рішенням 

пропонується затвердити з 01 червня 2022 року Комунальному підприємству 

«Благоустрій» Корюківської міської ради калькуляцію вартості послуг та 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 08.10.2021 року № 

446 «Про затвердження калькуляції вартості послуг КП «Благоустрій»» вважати 

таким, що втратило чинність з 01.06.2022 року. Зміна вартості надання послуг 

спричинення значним зростанням цін на паливно-мастильні матеріали. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 144 «Про затвердження калькуляції вартості послуги 

КП «Благоустрій»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала 

присутніх про те, що у зв’язку з повномасштабною військовою агресією 

російської федерації проти України, та у зв’язку з зверненнями громадян щодо 

надання допомоги для ліквідації наслідків стихійного лиха (буревію), що 

нанесло значних руйнувань їхнім оселям, враховуючи Указ Президента 

України від 24.02.2022 року 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» 

(зі змінами), Закон України «Про затвердження Указу Президента України від 

24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі 

змінами), даним рішенням пропонується: 1) внести зміни до Положення про 

умови та порядок надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги, 

а саме викласти його в новій редакції; 2) внести зміни до Порядку надання 

одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції 

(операції об’єднаних сил) та членам сімей загиблих, а саме викласти його в 

новій редакції. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 145 «Про внесення змін до положення та порядку 

надання разової адресної допомоги» приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала 

присутніх про те, що розглянувши звернення громадян та додані до них 

матеріали, керуючись рішенням другої сесії Корюківської міської ради 



восьмого скликання від 15.12.2020 року № 54-2/VIІІ «Про затвердження 

Положення про порядок та умови надання громадянам разової адресної 

матеріальної допомоги» (зі змінами), даним рішенням пропонується надати 

таку допомогу заявникам. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 146 «Про надання разової матеріальної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала 

присутніх про те, що розглянувши звернення громадян та додані до них 

матеріали відповідно до ст.ст. 8, 13 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу», постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року 

№ 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких 

категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого», рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 19.01.2021 року № 30 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на поховання», даним рішенням пропонується 

надати таку допомогу заявникам. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 147 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков О.М., який проінформував присутніх про те, що даним 

рішенням пропонується затвердити Подання на преміювання виконуючого 

обов’язки начальника Корюківської житлово-експлуатаційної контори 

Логвиненка Дмитра Михайловича за травень-червень 2022 року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 148 «Про преміювання» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого апарату міської ради Кожема О.М., яка проінформувала присутніх 

про те, що розглянувши акт комісії з упорядкування обліку майна міської ради 

від 29.04.2022 року, відповідно до листа Корюківської районної військової 

адміністрації Чернігівської області від 10.03.2022 року № 01-20/368, Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану», керуючись п 4. ч. 2 ст. 14 

Закону України «Про основи національного спротиву», даним рішенням 

пропонується затвердити акт комісії з упорядкування обліку майна міської ради 

від 29 квітня 2022 року про використання бензину та дизельного палива для 

забезпечення безперебійної життєдіяльності Корюківської територіальної 

громади на загальну суму 208 459,32 грн. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 149 «Про затвердження акту» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков О.М., який проінформував присутніх про те, що даним 

рішенням пропонується затвердити акт обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню на території Сядринського старостинського округу 

Корюківської міської ради від 23.05.2022 року № 14. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 150 «Про знесення зелених насаджень» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого апарату міської ради Кожема О.М., яка проінформувала присутніх 

про те, що з метою сприяння територіальній обороні та заходів національного 

спротиву Корюківської міської територіальної громади, відповідно до Програми 

сприяння територіальній обороні та заходів національного спротиву 

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік, що затверджена 

рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 10.05.2022 року № 

101, даним рішенням пропонується передати військовій частині А 7333 для 

використання за цільовим призначенням гуманітарну допомогу у вигляді 

матеріальних цінностей, а саме: 50 (п’ятдесят) матраців; 50 (п’ятдесят) ковдр; 

150 (сто п’ятдесят) ліхтариків; 120 (сто двадцять) листів брезенту, та оформити 

відповідні акти приймання-передачі даних матеріальних цінностей. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 151 «Про передачу гуманітарної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який проінформував присутніх 

про те, що розглянувши клопотання КП «Благоустрій», у зв’язку з 

повномасштабною військовою агресією російської федерації проти України, 

враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 року 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), постанову Кабінету Міністрів 

України від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання 

повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в 

умовах воєнного стану» (зі змінами), даним рішенням пропонується на час дії 

воєнного стану на території України, надати дозвіл Комунальному 

підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради на оплату ритуальних 

послуг (зокрема послуг з перевезення, поховання, доставки тіл до моргів та 

бюро судово-медичної експертизи) щодо осіб, померлих/загиблих під час участі 

в російсько-українській війні. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 152 «Про оплату ритуальних послуг» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По двадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який проінформував присутніх 

про те, що у зв’язку з повномасштабною військовою агресією російської 

федерації проти України, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 

року 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), постанову 

Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження 

Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 25.05.2022 року № 152 

«Про оплату ритуальних послуг», даним рішенням пропонується на час дії 

воєнного стану на території України: 1) зупинити дію пункту 1.6.4. Положення 

про умови та порядок надання разової адресної матеріальної допомоги; 2) 

зупинити дію пункту 1.2. Порядку надання разової матеріальної допомоги 

учасникам російсько-української війни, антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил) та членам сімей загиблих; Комунальному підприємству 

«Благоустрій» Корюківської міської ради (Селюк А.М.) забезпечити своєчасну 

оплату ритуальних послуг, визначених в п. 1 рішення виконавчого Комітету 

Корюківської міської ради від 25.05.2022 року № 152 «Про оплату ритуальних 

послуг». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 153 «Про зупинення дії окремих пунктів положення та 

порядку надання разової адресної допомоги» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По двадцять першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який проінформував присутніх 

про те, що у зв’язку з повномасштабною військовою агресією російської 

федерації проти України, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 

року 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Закон 

України «Про затвердження Указу Президента України від 24.02.2022 року № 

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), керуючись 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року № 252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану», даним рішенням пропонується внести зміни до Програми соціальної 

підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, 

членів їх сімей – мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 роки, а 

саме викласти її в новій редакції. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 154 «Про внесення змін до Програми соціальної 

підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, 

членів їх сімей – мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 роки» 

приймається одноголосно /додається/. 



По двадцять другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик І.В., яка проінформувала присутніх про те, 

що з метою ефективного використання продуктів харчування, закуплених за 

бюджетні кошти та кошти, отримані від платних послуг (батьківська плата), що 

надаються закладами загальної середньої освіти Корюківської міської ради 

згідно з функціональними повноваженнями, у зв’язку із введенням воєнного 

стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), керуючись наказом 

Міністерства фінансів України від 12.10.2010 року № 1202 «Про затвердження 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 

секторі», даним рішенням пропонується надати згоду на передачу з балансу 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради (Наумчик 

І.В.) продуктів харчування, закуплених за бюджетні кошти та кошти, отримані 

від платних послуг (батьківська плата), що надаються закладами загальної 

середньої освіти Корюківської міської ради згідно з функціональними 

повноваженнями, та невикористаних Корюківською гімназією, Корюківською 

ЗОШ І ст. №2, Корюківською ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Корюківською ЗОШ І-ІІІ ст. 

№4 у зв’язку із введенням воєнного стану на території України, на баланс 

Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна 

лікарня» (Пивовар С.Г.) на загальну суму 23242,98 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 155 «Про передачу продуктів харчування» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик І.В., яка проінформувала присутніх про те, 

що враховуючи необхідність забезпечення освітніх потреб дітей, батьки яких 

працюють в установах та організаціях критичної інфраструктури, у зв’язку із 

введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 

24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі 

змінами), керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», даним 

рішенням пропонується встановити з 01.06.2022 року особливий режим роботи 

Корюківського дошкільного навчального закладу № 1 «Дельфін» художньо-

естетичного напрямку Корюківської міської ради Чернігівської області та 

Корюківського дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» еколого-

натуралістичного напрямку Корюківської міської ради Чернігівської області 

(далі – дошкільні заклади), а саме: 1) відновити роботу двох груп кожного 

дошкільного закладу, реорганізувавши їх, за потребою, у різновікові; 2) 

затвердити 8,5 годинний режим роботи дошкільних закладів, а саме з  07 год 30 

хв до 16 год 00 хв; 3) змінити кратність харчування дітей з триразового на 

дворазове (сніданок та обід). Також з метою збереження життя та здоров’я 

дітей, швидкого реагування на небезпечні ситуації, що можуть виникати в 



умовах воєнного часу, дозволити залучати протягом дня в одній групі трьох 

вихователів замість двох, передбачених Типовими штатними нормативами. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 156 «Про встановлення особливого режиму роботи 

дошкільних закладів Корюківської міської ради» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По двадцять четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков О.М., який проінформував присутніх про те, що 

розглянувши клопотання КП «Убідьське», даним рішенням пропонується 

затвердити з 01.06.2022 року штатний розпис Комунального підприємства 

«Убідьське» Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 157 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який проінформував присутніх 

про те, що розглянувши клопотання Військової частини ХХХХ, у зв’язку із 

введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 

24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі 

змінами), керуючись законами України «Про передачу, примусове відчуження 

або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану чи 

надзвичайного стану», даним рішенням пропонується погодити примусове 

відчуження майна, власником якого є Корюківська міська територіальна 

громада в особі Районного комунального спеціалізованого лісогосподарського 

підприємства «Корюківкаліс», що здійснюється в умовах правового режиму 

воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості, а саме 

відчуження лісоматеріалу круглого категорії Д об’ємом 10,138 м.куб. та 

уповноважити першого заступника міського голови Савченка О.М. на 

підписання Акту про примусове відчуження або вилучення майна. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 158 «Про погодження примусового відчуження 

майна» приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                  Ратан АХМЕДОВ 

 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 25 травня 2022 року 

 

1 Ахмедов Ратан 

Ратанович 

міський голова 

2 Плющ Анастасія 

Вікторівна 

секретар міської ради 

3  Биков Олександр 

Миколайович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

4 Аполон Юрій 

Андрійович 

староста Будянського старостинського 

округу 

5 Гончаренко Ірина 

Василівна 

староста Брецького старостинського 

округу 

6 Григор’єв Ігор 

Олександрович 

староста Наумівського старостинського 

округу 

7 Кравченко Олена 

Василівна 

староста Сядринського старостинського 

округу 

8 Кучеренко Леонід 

Анатолійович 

староста Тютюнницького 

старостинського округу 

9 Лісений Віктор 

Миколайович 

староста Савинківського старостинського 

округу 

10 Мисник Віктор 

Дмитрович 

староста Охрамієвицького 

старостинського округу 

11 Помаз Геннадій 

Олексійович 

староста Рибинського старостинського 

округу 

12 Редін Антон Леонідович староста Олександрівкого старостинськго 

округу 

13 Рябець Петро 

Олександрович 

староста Прибинського старостинського 

округу 

14 Циклаурі Юрій 

Муссович 

староста Перелюбського старостинського 

округу 

15 Юденко Наталія 

Миколаївна 

староста Рейментарівського 

старостинського округу 

16 Барсук Олена Іванівна начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

17 Галущенко Сергій 

Володимирович 

заступник начальника комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

18 Кожема Оксана 

Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності - головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

19 Кривда Тетяна 

Федорівна 

директор комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської міської ради 



20 Кукуюк Оксана 

Леонідівна 

начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого 

апарату міської ради 

21 Лимаренко Ніна 

Петрівна 

начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

22 Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

23 Одерій Олена 

Арсентіївна 

начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

24 Селюк Анатолій 

Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

25 Скиба Тетяна Віталіївна начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого 

апарату міської ради 
 

 

 

Міський голова                                                  Ратан АХМЕДОВ 


